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Inleiding 

 

Voor u ligt het jaarverslag van de OPR, over het jaar 2017. 
De ondersteuningsplanraad is een belangrijk orgaan binnen het samenwerkingsverband passend 
onderwijs 22.01. 
De raad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan dat het samenwerkingsverband 
(minimaal één keer per vier jaar) opstelt. 
De raad wordt gevormd door enthousiaste onderwijsprofessionals en ouders die allen graag willen 
meedenken over passend onderwijs met als doel dat alle leerlingen binnen het 
samenwerkingsverband met onderwijs/ondersteuningsbehoeften passend onderwijs en 
ondersteuning kunnen krijgen. 
 
Dank aan Renate Schenk, die ons alle informatie en ruimte heeft gegeven om ons werk als OPR-lid te 
kunnen doen. 
De samenwerking binnen de OPR is goed verlopen. Men is bereid naar elkaar te luisteren, elkaar aan 
te vullen en te ondersteunen.  Ik hoop dat wij in 2018 de vacatures binnen de OPR kunnen invullen, 
zodat wij opnieuw slagvaardig aan de slag kunnen. 
 
Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit verslag. 
 
Namens de OPR, 
José Ubels 
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Samenstelling van de OPR 2017 
 
De OPR heeft 10 zetels, waarvan 5 personeelsgeleding en 5 oudergeleding. 
Halverwege 2017 is de samenstelling van de OPR gewijzigd. Er zijn een aantal leden afgetreden na 
een zitting van 3 jaar, de toenmalige voorzitter is vertrokken omdat zijn dochter naar een andere 
school in een ander samenwerkingsverband is gegaan. Er zijn verkiezingen geweest (december 2016) 
en de volgende leden hebben zitting genomen in de OPR 
 
Voorzitter:  Frank de Ronde  - oudergeleding regulier basisonderwijs  
       (vanaf januari 2017 lid, voorzitter augustus  
       2017) 
Secretaris:  José Ubels  - Personeelsgeleding Speciaal basisonderwijs 
       (vanaf januari 2017, lid, secretaris augustus  

2017) 
Penningmeester: Jiska van Hall  - Personeelsgeleding Speciaal Basisonderwijs 
       (vanaf januari 2017) 
   Alinda van Luijk  - Personeelsgeleding basisonderwijs 
       (vanaf januari 2014) 
   Gea van Heuveln - oudergeleding Speciaal basisonderwijs 
       (vanaf januari 2017) 
   Sabina Glavimans - Personeelsgeleding speciaal onderwijs 
       (vanaf september 2015) 
   Vacature  - oudergeleding Speciaal onderwijs 
   Vacature  - oudergeleding regulier basisonderwijs 
   Vacature  - oudergeleding regulier basisonderwijs 
   Vacature  - Personeelsgeleding basisonderwijs 
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Jaarverslag 2017 
 
In 2017 is de OPR 8 keer in vergadering bij elkaar geweest. In principe zijn alle vergaderingen –tenzij 
de OPR hiertoe anders besluit- openbaar. Alhoewel de OPR als onafhankelijk orgaan hier niet toe 
verplicht is, zijn alle vergaderingen op verzoek van de OPR bijgewoond door de coördinator van het 
samenwerkingsverband. 
 
Onderstaand volgt per vergadering een korte samenvatting. Voor de volledige (openbare) verslagen 
wordt u naar de website van het SWV onder het kopje OPR verwezen. 
 
30 januari 2017 
Tijdens deze vergadering waren alle nieuwe leden en de aftredende leden aanwezig.  
We hebben het gehad over de OPR-verkiezingen die in de week van 16 – 20 januari zijn gehouden. 
De verkiezingen zijn helaas niet helemaal juist, conform reglement, verlopen. In overleg met de 
kandidaten heeft de OPR een praktische oplossing gevonden. Deze oplossing bestaat eruit dat alle 
kandidaten tussen nu en de zomervakantie een plek krijgen in de OPR, door invulling van 
nieuwe vacatures die aan het einde van dit schooljaar ontstaan. Met deze oplossing hoeven er geen 
nieuwe verkiezingen uitgeschreven te worden. Immers, bij het ontstaan van een vacature komt de 
eerstvolgende op de kieslijst in aanmerking. De OPR zal bij toekomstige verkiezingen, samen met de 
coördinator van het samenwerkingsverband nagaan hoe een aantal praktische belemmeringen kan 
worden weggenomen en zorgdragen voor correcte uitvoering van verkiezingen. 

Daarnaast hebben we onder leiding van Jan Vos van Vereniging Openbaar Onderwijs gesproken over 

regelgeving, rol MR, GMR en OPR. Daarbij hebben we gekeken naar de mogelijkheden die ons 

geboden worden om invloed uit te oefenen op de wijze waarop passend onderwijs wordt uitgevoerd in 

onze regio.  

27 februari 2017 
Het ondersteuningsprofiel 2017-2018 is besproken. 
In 2014 zijn we begonnen met het eerste ondersteuningsplan. In principe wordt er 1x in de vier jaar 
een nieuw plan maakt en de OPR heeft dan ook maar 1x in de vier jaar instemmingsrecht over het 
plan. Maar hebben toen besloten om het eerst steeds voor 1 jaar vast te leggen als een 
ontwikkelplan. Grootste veranderingen: 

1. Uitwerking van de basisondersteuning.  Ambitiedocument. Op bepaalde momenten wordt er 
gekeken hoe de scholen ervoor staan. Er wordt dan gevraagd aan schoolbesturen of ze het 
voor elkaar hebben of niet (of met een bepaalde inspanning)? Discussiepunt: onderwijs aan 
hoogbegaafde leerlingen. Moet elke school dat kunnen of vinden we dat een speciale 
voorziening. Het is vooralsnog nog onderdeel van de basisondersteuning, maar kijk wel of dit 
realiseerbaar is.  

2. Uitwerking ‘aanpak thuiszitters. Bij stagnatie met leerlingen is er contact gezocht met Renate. 
Op basis van casussen bijstellingen gedaan. Grensverkeer/toelaatbaarheidsverklaringen is 
allemaal wat duidelijker bij schoolbesturen. Dingen aangescherpt: ‘wat is nu een thuiszitter?’. 
Vanaf augustus al op deze manier aan de gang en de indruk is dat het goed loopt.  

3. Ontwikkelagenda. In samenwerking met de gemeente rondom ‘jeugdhulp’ de 
ontwikkelagenda verder geactualiseerd.  Casusregie: op het moment dat er veel hulpverleners 
betrokken zijn bij het gezin, is het voor school lastig. Handig als je iemand hebt vanuit de 
zorg, waarmee je als school mee kan sparren. 

Aandachtspunt: de controleerbaarheid en grip op daadwerkelijke uitvoering van wat er beschreven 
staat in het ondersteuningsprofiel.  
De OPR heeft het instemmingsverzoek voor Ondersteuningsplan van 7 februari 2017 uitvoerig 
doorgesproken en heeft zich daarbij beperkt tot de aangegeven wijzigingen in het document. De OPR 
stemt in met deze wijzigingen. Volgend jaar zal de OPR het gehele plan beschouwen. 
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20 maart 2017 
Met Jan de Vos zijn we verder ingegaan over de invulling die wij willen hebben als OPR. Er is een 
actielijst opgesteld. 
 
1 mei 2017 
De jaarplanning voor het komende schooljaar is besproken. 
Actiepunten die verwerkt worden in de jaarplannen:  

- Communicatie-onderwijs-scholing  
- Opstellen jaarplan met data!  Vergaderrooster opstellen  
- Stukje nieuwsbrief van het samenwerkingsverband.  
- Opstellen opr-reglement en huishoudelijk reglement  
- Penningmeester aanstellen/ plaatsvervangend voorzitter  
- Opvragen kwartaal en halfjaarrapportages die naar de toezichthouders gaan 

samenwerkingsverband (Renate)  
- Secretariaat aanstellen secretaris opr/ en een ambtelijke secretaris (vanuit de begroting)  
- Kijken welke scholing er mogelijk is en plannen. 
- Jaarplan 2017-2018 Hele ondersteuningsplan beoordelen. 
- Informatievoorziening naar de ouders. Waar kunnen ouders heen voor informatie? 
- Contacten leggen met de GMR en OPR. Vergadering plannen met de GMR en OPR  

 
12 juni 2017 
Laatste vergadering van schooljaar 2016-2017. Er is afscheid genomen van de aftredende OPR-leden. 
 
26 juni 2017 > Algemene Leden Vergadering 
Twee OPR-leden zijn aanwezig geweest bij de ALV. De speerpunten van de OPR zijn daar aan de orde 
geweest. 
 
18 september 2017 
OPR-Reglement: 
We hebben het reglement OPR doorgenomen. Artikel 22 willen we voorleggen in de ALV. 
Ondersteuningsplan 2018-2022: 
Daarnaast hebben we een brainstorm/verkenning gedaan rond de nieuwe versie van het 
ondersteuningsplan. Input voor deze brainstorm is de voorgestelde en besproken verkenning naar 
aanleiding input/speerpunten vorige vergaderingen en hetgeen besproken in de ALV van 26 juni j.l.. 
De toegezonden ouderenquête, jaarverslag en rapport inspectie dienen mede als input voor deze 
brainstorm. 
 
30 oktober 2017 
Ouderpeiling ‘terugkoppeling en rapport: 
Er is een brief opgesteld door het bestuur van het SWV waarin de uitkomsten van ouderpeiling 
passend onderwijs beschreven worden.  De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het verspreiden 
van deze brief onder alle ouders. Er is geen zicht of dit is gebeurd. De discussiepunten die staan 
beschreven op blad 16 worden door ieder schoolbestuur bekeken wat dit voor hen betekent. In het 
nieuwe ondersteuningsplan worden deze punten concreter gemaakt waardoor je er meer op kan 
sturen. Speerpunt zal zijn de verbinding tussen zorg en onderwijs.  
1e concept nieuwe versie ondersteuningsplan: 
Het zal dezelfde opzet worden, iets versimpeld, zelfde visie en missie, met daarna de doelen, deze 
zullen aangescherpt en concreter worden gemaakt.  
Speerpunten OPR:  
- Doorontwikkeling van het plan met als speerpunt verbinding onderwijs en zorg. 
- Schoolmodel: blijft zoals het is, iedereen is hierover tevreden, geen reden om het te veranderen. 
- Aanbod basis en extra ondersteuning: inzichtelijk maken hoe ver scholen zijn, komt als 
ontwikkelpunt terug in het ondersteuningsplan. De samenwerking met de Trampoline willen ze 
doortrekken naar oudere kinderen, samenwerken met zorg wordt verder ontwikkeld. 
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-Inzet van middelen en de controle hierop: blijft in de basis zoals het was. Schoolbesturen 
moeten transparant zijn hoe ze dit hebben ingezet 
Contact/afspraken OPR-GMR: 
Er wordt een voorstel gemaakt hoe we invulling gaan geven aan deze bezoeken. Er komt een 
praatdocument die we kunnen gebruiken. 

27 november 2017 
Samenstelling OPR, nieuwe leden:  
Heeft nog niemand gereageerd. Tijdens de GMR-bezoeken kandidaten werven. 
Vacature secretariële ondersteuning:  
Staat nog steeds open 
Jaarverslag 2016-2017 samenwerkingsverband Passend Onderwijs  
Het verslag is opgebouwd in een stuk organisatie en daarna de beoogde en bereikte doelen. 
Aantal opmerkingen: 

- Alle kinderen in de regio ontwikkelen zich conform hun mogelijkheden, is de kern van het 
hele gebeuren maar helaas nog niet meetbaar. 

- Deelname SO en SBO stabiel, ook in 2017. 
- Aantal verwijzingen per schoolbestuur niet al te zwart-wit, maar als trend bekijken. 
- Samenwerking met zorg blijft een ingewikkeld verhaal, komende jaren komt hier hopelijk 

meer grip op. 

Concept meerjarenbegroting 2018/2021 
Overzicht ‘overschotten 
Conclusie: we doen het goed als SWV. Het SWV heeft een bewuste keuze gemaakt om overschot te 

verdelen over de reguliere basisscholen en niet naar het SO en SBO. De vraag is hoe het bij de 

schoolbesturen wordt ingevuld?  Het doel is om passend onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven.  

Voorbereiding ALV 18-12-17 
Doel: openheid van interpretatie artikel 22. Onafhankelijkheid is de kern, daardoor krijg je andere 

input, vragen, frisse kijk. De ALV wordt hierdoor transparanter.  

De speerpunten van de vorige ALV-OPR wordt als reminder onder de aandacht gebracht. 

 

18 december > Algemene Leden Vergadering   
De voorzitter van de OPR is hierbij aanwezig geweest en heeft artikel 22 op tafel gelegd. Dit gaf een 

interessant discussie, wat voegt het toe? Dat zette iedereen wel wat aan het denken. Sfeer was 

positief, geen weerstand. Er is een opening om te kijken hoe we hier invulling aan kunnen geven. 

Eerste piketpaaltje is geslagen.  

 
 


